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 ارخ التـ املكـــان  االجتمــــاع 

يئة الـ .1 ك لالتحاد و ة ول تـح HFCCاملؤتمر املش عد   سيق املوجات القص   2022/ 2/ 4-1/ 17  عن 

ثمار فندق االتحاد  دمشق .2 لف بدراسة العروض املقدمة الس عد   اجتماع فرق العمل امل   2/2022/ 2-1  عن 

قيــــة الدورة اغطية فعاليات  .3   والثالثون  امسةالقمة اإلفر
س ابابا/عن  أد

  2/2022/ 6-2  عد 

  2/2022/ 25-15  توس  ندية األبطال  الكرة الطائرة غطية البطولة العرية لأل .4

ك ( .5 ي العري املش اصة باإلنتاج التلفزو عون 5ورشة العمل ا عنوان : شباب مخ عد   )    2/2022/ 25-24  عن 

امج .6 سقي األخبار وال ند االتصال وم ك بن م زائر    االجتماع املش   2022مارس   2  ا

سق .7 امج  االجتماع السنوي مل زائر  ي األخبار والراضة وال   3/2022/ 4-3  ا

ات التبادل  .8 ند االتصال ومشغ شب زائر  اجتماع م   3/2022/ 4-3  ا

سقي اإلذاعة  .9 امس عشر مل زائر  االجتماع ا   3/2022/ 4-3  ا

10. 
يون  سقي االتحادات الدولية (األفروف ا مل   –اآلسيافزون ـ اليوروفزون  –االجتماع الر

  الندوة املتوسطية )
زائر   4/3/2022  ا

11. 
ابية لالتحاد  سقي اإلذاعة والتلفزون ع الشبكة ال كة مل   ورشة تطبيقية مش

 ASBU CLOUD  

زائر     5/3/2022  ا

يئات .12 ديد بال سقي اإلعالم ا زائر    اجتماع م   6/3/2022  ا

ددي  13   حقايحدد ال   - اجتماع الفرق العري الدائم للطيف ال

امج التلفزونية   16االجتماع  14 نة الدائمة لل عد   ل   2022/ 4/ 12  عن 
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 التـارخ  املكـــان  االجتمــــاع 

15 

نة الدائمة لألخبار التلفزونية  16االجتماع    ل
ن   ائھ الدولي ن اتحاد إذاعات الدول العرية وشر ة حول "التعاون القائم ب الندوة اإلخبار

ي ى خارج  (اليوروف غطية األحداث الك ة و يون  مجال التبادالت اإلخبار ون واآلسياف
ره"    املنطقة العرية وسبل تطو

عد    4/2022/ 20-19  عن 

عد ع منظومة زووم  16 ديد عن  نة اإلعالم ا ع ل عد   االجتماع السا   2022/ 4/ 21  عن 

ندسي لاجتماع مجموعة العم 17 ي"ب" حول اإلرسال اإلذا ةال   5/2022/ 10-09  توس    والتلفزو

شغيــــــــل  18 ندسية "ج" حول االنتاج وال ي  اجتماع مجموعة العمل ال   2022/ 05/ 16-14  د

ندسيةــاجتم 19 ي  "د" حول الفضاء والتبــــــــادل اع مجموعة العمل ال   2022/ 05/ 16-14  د

ـــون عالــــــي ا 20 موعة العرية للتلفز ي  لدقـــةاجتماع ا   05/2022/ 18  د

ر التغطية اإلذاعية والتلفزونية ملناسك ا 21 عد   ورشة عمل حول تطو   2022/ 5/ 24  عن 
توى  22 ندسية حول التحض ملؤتمر الراديو وتوزع ا عد  ورشة العمل ال   2022/ 5/ 25  عن 
ندسية  23 نة ال مسون ل عد   االجتماع التاسع  وا   2022/ 5/ 26  عن 

ن الضفاف " ور  24 ك " ب   5/2022/ 31-30  روما    9شة العمل األو لإلنتاج املش

يات  االتحاد وأسس و ضوابط الرقابة الداخلية 25   6/2022/ 2-1  توس  فرق عمل لدراسة وتحديث الئحة املش

يئات األعضاء وغ األعضاء (اجتماع  26 لف بدراسة متأخرات ال   6/2022/ 5-3  توس  ) 1اجتماع الفرق امل
نة الدائمة لإلذاعة (االجتماع  27 عد   ) 28ال   6/2022/ 8-7  عن 
  6/2022/ 8-6  توس  ) 19نة الرقابة املالية ( 28
ة املالية القانونية ( 29 نة الدائمة للشؤون اإلدار مامات  ) 81ال   2022/ 11/6-9  ا
مامات  ــــدوة للمجلس التنفيذي التحاد إذاعات الدول العرية + نـ 107االجتماع  30   6/2022/ 14-12  ا

31 
اديمية االتحاد للتدرب اإلعالمي   شاء أ   االحتفال بمرور خمس سنوات ع إ

  سنوات من التدرب : الواقع واآلفاق" 5ندوة علمية حول "حصيلة 
مامات   2022/ 6/ 14  ا

لس اال  32 اديمية االتحاد للتدرب اإلعالمي ا شاري أل مامات  س   2022/ 6/ 15  ا

ران   غطية ألعاب البحر األبيض املتوسط 33   2022/ 7/ 5-6/ 25  و

ئجار فندق االتحاد بدمشق 34 عة اس ّلف بمتا   -  دمشق   اجتماع فرق العمل امل

  2022يوليو   السعودية   ـ  1443غطية موسم ا لعام  35

يئة الـاملؤتمر  36 ك لالتحاد و سيق املوجات اإلذاع   HFCCالصيفي املش ة حول ت ا   يـــة القصـــ  2022/ 08/ 26-22  بلغار

37
ة حول  :  نة الدائمة لألخبار التلفزونية  + الندوة اإلخبار ع عشر ل   االجتماع السا

وارث  غرف األخبار "  "إدارة التغطية   التلفزونية لألزمات وال
  9/2022/ 8-6  توس

ديد 38 نة اإلعالم ا   9/2022/ 8-7  توس  االجتماع الثامن ل
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 التـارخ  املكـــان  االجتمــــاع 

نـة الدائمة للراضة  24االجتماع  39   9/2022/ 20-19  توس  ل

معية العامة لألمم املتحدة  40 ورك  77غطية اجتماعات ا   9/2022/ 27-13  نيو

 
41

ع عشر ل امجية حول : االجتماع السا امج التلفزونية + الندوة ال   نة الدائمة لل
دة التلفزونية  العالم العري "  "واقع سب املشا   قياس 

  2022/ 10/ 6-4  توس

 
42

نة الدائمة لإلذاعـة  (   ) 29ال
اصة انات اإلذاعات العمومية  ظل تنامي عدد اإلذاعات ا   ورشة " ر

  توس
11-12 /10 /2022  

13 /10/2022  

  2022/ 10/ 19-18  توس يـــــــــــــة  األورو اإلذاعاتأسبوع التكنولوجيا بالتعاون مع اتحاد  43

نـــــــ الستــــــــــــــون االجتمــــــــاع  44 ندسيـــــ ــــــــــــــ ل   2022/ 10/ 21-20  توس  ـة ـــــــــــ ة ال

ا   45 زائر 31غطية فعاليات القمة العرية  دور   11/2022-2/ 10-28  ا

رجان  46   2022/ 11/ 10-07  الراض   والتلفزون  العري لإلذاعةالدورة الثانية والعشرون للم

ي   ASBU/Broadcast Proبيــــــن  مؤتمر اإلذاعييـن باالشتـــــــراك 47   2022/11/08  د

يئات اإلذاعة والتلفزون با 48 سائية   ادة ال اك مع إل ندوة حول " الر   2022/ 11/ 24-22  توس  EBU Academyش

  1/2023/ 6-4  توس ) 20ـــــة املالية (ـنــــة الرقابــ  49

ة املالية القانونية  50 نة الدائمة للشؤون اإلدار   1/2023/ 9-7  توس  82ال

  1/2023/ 11-10  توس  للمجلس التنفيذي  108االجتماع  51

معية العامة لالتحاد  52   1/2023/ 14-12  توس  مر اإلعالم العريتمؤ +   42ا

ك مع ا 53   2023/ 1/ 14  توس  تحادات اإلذاعية الدولية الاالجتماع املش
 

عد       ش إ أن االجتماع عن    .اللون األصفر 
  
  
  
  
  
  
  


